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НАКАЗ
м. Київ

«05» березня 2020 р. № 29

Про підсумки проведення 
Позашкільних педагогічних читань-виставки 
видавничої продукції з питань 
позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму у 2019 р. 

З  метою  поліпшення  науково-методичного  забезпечення,  підвищення
якості  позашкільної  освіти  з  учнівською  молоддю,  розвитку  творчого
потенціалу  педагогів,  поширення  інноваційних  досягнень,  передового
педагогічного досвіду, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  спільно  з  Національною  академією  педагогічних  наук  України  та
Всеукраїнською  асоціацією  педагогів-позашкільників  «Фактор»  у  2019  році
провели щорічні заочні Позашкільні педагогічні читання-виставку видавничої
продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

На виставку подані матеріали різних типів закладів позашкільної освіти:
профільних, комплексних, зокрема, центрів еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  станцій  юних  натуралістів,  палаців;  закладів  загальної
середньої освіти тощо. 

У  рамках  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  проводився
конкурс видавничої продукції за такими тематичними розділами: «Модернізація
змісту  позашкільної  освіти»,  «Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів», «Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному
закладі», «Науково-популярні видання для дітей та юнацтва», «Позашкільний
навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії», «Реклама досягнень
позашкільного навчального закладу». 

На  розгляд  журі  представлено  90  робіт  із  12  областей  України:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Закарпатської,
Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської,
Чернігівської. 

Проведення  таких  виставок  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного і науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах
позашкільної  освіти,  сприяє  створенню  банку  методичних  матеріалів  з
організації екологічної освіти учнівської молоді, підвищенню ефективності та
якості дослідницької роботи з учнями, підтримці творчо працюючих педагогів. 

Водночас журі відмічає,  що частина робіт не відповідає вимогам щодо
видавничого  оформлення,  поліграфічного  і  технічного  виконання,  потребує
покращення  якості  редакційного  опрацювання,  узгодження  змісту  видань  з
їхнім  видом за  цільовим призначенням.  Оргкомітет  та  журі  звертають  увагу



учасників  конкурсу  на  якість  оформлення  анотованого  переліку  видань,
правильність оформлення заявок, точність назв навчальних закладів, ініціалів
авторів видань тощо. 

На  підставі  рішення  журі  конкурсу  видавничої  продукції  в  рамках
Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  з  питань  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму 

НАКАЗУЮ: 

1.  Нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступенів  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
Всеукраїнської  виставки  видавничої  продукції  з  питань  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного  напряму  (далі  –  конкурс)  за  списком  згідно  з
додатками 1-3.

2.  За  матеріалами  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки
видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого- натуралістичного
напряму  створити  каталог  та  розмістити  на  сайті  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

3.  Провести  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку  видавничої
продукції  з  питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  у
2020 році.

Додатки на 10 сторінках.
Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру учнівської

молоді Міністерства освіти і науки України висловлює щиру подяку керівникам
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних,  районних  і  міських
державних  адміністрацій,  інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за  організацію  та
проведення педагогічних читань-виставки.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                            В. В. Вербицький



Додаток 1
до наказу НЕНЦ

№29 від 05.03.2020 р.

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України
І ступеня

Тематичний розділ “Модернізація змісту позашкільної освіти”:

1.  Перепелиця Ніна Володимирівна,  методист КЗ Сумської  обласної  ради —
обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю,
спеціаліст вищої категорії, лауреат Регіональної премії імені А.С. Макаренка

Видавнича  продукція  —  навчальне  видання  “Позашкільна  освіта:  словник
нових понять, термінів і неологізмів”;

2. Кротенко Олена Михайлівна, методист КЗ “Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”

Видавнича продукція — збірник з досвіду роботи “Використання інноваційних
ідей  В.О.  Сухомлинського  у  вихованні  громадянина-патріота,  у  формуванні
європейських цінностей молоді в новому освітньому середовищі позашкілля”.

Тематичний  розділ  “Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу”:

3.  Вахріна  Валентина  Олександрівна,  керівник  гуртка  Хустського  районного
еколого-туристичного центру учнівської молоді Закарпатської області

Видавнича продукція — “Розвиток пізнавальних інтересів, творчих нахилів та
здібностей вихованців на заняттях гуртка флористики”;

4.  Лещенко  Інна  Вікторівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

Видавнича продукція — буклет “Табір “Еколог”.

Тематичний  розділ  “Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів”:



5.  Майор  Надія  Адамівна,  методист  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області

Видавнича  продукція  —  методичний  посібник  “Інноваційний  підхід  до
освітнього процесу”;

6.  Авторський  колектив:  Гнибіда  Анна  Сергіївна,  завідувач  організаційно-
масового  відділу  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,
Березовська  Людмила  Василівна,  методист  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру

Видавнича  продукція  —  збірка  матеріалів  ІV  обласної  науково-практичної
конференції  учнівської  та  студентської  молоді  “Біологічні  дослідження  та
винахідництво”;

7.  Тихенко Лариса  Володимирівна,  директор  КЗ  Сумської  обласної  ради  —
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Видавнича продукція — методичний посібник “Організація освітнього процесу
в закладах позашкільної освіти в контексті завдань Нової української школи”.

Тематичний  розділ  “Позашкільний  навчальний  заклад  і  регіон:  енергія
інноваційної взаємодії”:

8. Авторський колектив: Тихенко Лариса Володимирівна, директор КЗ Сумської
обласної ради — обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю,  Бондар  Любов  Миколаївна,  заступник  директора  КЗ  Сумської
обласної ради — обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю, Крекотіна Тетяна Миколаївна, Тернавська Людмила Володимирівна,
методисти КЗ Сумської обласної ради — обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю

Видавнича продукція — збірник “Позашкільна освіта Сумщини: регіональний
аспект”;

9.  Авторський  колектив:  Пархоменко  І.,  Маньковська  А.,  Олійник  Н.,   КЗ
Сумської  обласної  ради  — обласний центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю

Видавнича продукція — настільна гра “Подорожуємо Сумщиною”.

Тематичний розділ “Науково-популярні видання для дітей та юнацтва”:

10.  Авторський  колектив:  Кротенко  Олена  Михайлівна,  методист  КЗ
“Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської



молоді”,  Довга  Людмила  Іванівна,  керівник  гуртка   КЗ  “Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”

Видавнича продукція — збірка з досвіду роботи “Свій голос віддаю на захист
природи”.

Тематичний  розділ  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти”:

11.  Авторський  колектив:  Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор  КЗ
Сумської  обласної  ради  — обласний центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю, Бойко Надія Федосіївна, методист КЗ Сумської обласної
ради — обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
Кузьміна  Тетяна  Миколаївна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент  кафедри
прикладної  екології  Сумського  державного  університету,  Панченко  Сергій
Михайлович,  доктор  біологічних  наук,  начальник  наукового  відділу
Гетьманського національного приодного парку, Скляр Олег Юрійович, науковий
співробітник Гетьманського національного природного парку Сумської області

Видавнича  продукція  —  робочий  зошит  “Екологічний  моніторинг
біорізноманіття природоохоронних територій”;

12. Поркуян Олег Вікторович, директор КЗ “Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”

Видавнича  продукція  — збірка  з  досвіду  роботи  “Вчимося  досліджувати  та
охороняти природу”.



Додаток 2
до наказу НЕНЦ

№ 29 від 05.03.2020 р.

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України
ІІ ступеня 

Тематичний розділ “Модернізація змісту позашкільної освіти”:

1.  Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  КПНЗ  “Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної
ради”  Дніпропетровської  області,  Аулова  Олена  Андріївна,  культорганізатор
КПНЗ  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Дніпровської районної ради” Дніпропетровської області

Видавнича продукція — навчальна розробка “Як ми знімаємо кіно”;

2.  Авторський  колектив:  Кузьма  Василина  Михайлівна,  методист  кабінету
виховної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,
Кузьма  Василь  Юлійович,  заступник  директора  з  навчально-виховної  та
методичної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді

Видавнича продукція — методичний посібник “Еколіто”,

3. Кохановська Оксана Василівна, методист Шосткинської міської станції юних
натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області

Видавнича  продукція  —  збірка  методичних  рекомендацій  “Лабораторія
“Зимовий сад”.

Тематичний  розділ  “Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу”:

4.  Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  КПНЗ  “Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної
ради”, Хавтура Тамара Іллівна, методист КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради”  Дніпропетровської
області

Видавнича продукція — альбом “Галерея позашкільників”;

5.  Березіцька  Мирослава  Мирославівна,  методист  Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді



Видавнича  продукція  —  збірник  сценаріїв  виступів  колективів  екологічної
просвіти “Земля — наш спільний дім”;

6.  Гудзь  Яна  Романівна,  культорганізатор  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

Видавнича продукція — календар настінний “Конкурс колективів екологічної
просвіти”.

Тематичний  розділ  “Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів”:

7. Велігорська Світлана Віталіївна, завідувач відділу КЗ “Чернігівська обласна
станція юних натуралістів”

Видавнича  продукція  —  навчально-методичний  посібник  “Дослідницька
діяльність учнівських лісництв”;

8.  Каменярська  Лілія  Ростиславівна,  завідувач  методичного  відділу
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді

Видавнича продукція — збірник конспектів уроків, занять та виховних заходів
“Здоров’я. Вибір кожного”;

9.  Махортих  Ліліана  Сергіївна,  завідувач  лабораторією  біології  та  наукових
досліджень Донецького обласного еколого-натуралістичного центру

Видавнича продукція — пам’ятка як вести тренінг “Я — ековідповідальний”;

10.  Мигун  Павло  Петрович,  завідуючий  відділом  біології  та  сільського
господарства,  керівник  гуртків-методист  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів

Видавнича продукція — збірка методичних рекомендацій “Методика підготовки
та проведення практичних робіт із садівництва”.

Тематичний  розділ  “Позашкільний  навчальний  заклад  і  регіон:  енергія
інноваційної взаємодії”:

11. Майборода Інна Олександрівна,  заступник директора з навчальної роботи
КЗО  “Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”
Дніпропетровської обласної ради

Видавнича  продукція  —  довідник  “Система  закладів  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму Дніпропетровської області”;



12.  Авторський  колектив:  Пугачова  Ірина  Ярославівна,  завідувач  відділу
сільського  господарства  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру,  Грищенко  Наталія  Юріївна,  завідувач  лабораторії  квітництва  та
овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру

Видавнича продукція — інформаційно-методичний вісник “Організація роботи
учнівських аграрних об’єднань”.

Тематичний розділ “Науково-популярні видання для дітей та юнацтва”:

13.  Лаврик Ірина Іванівна, керівник гуртків еколого-натуралістичного напряму
КЗ  “Татарбунарський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості
Татарбунарської районної ради Одеської області”

Видавнича продукція — робочий зошит з гурткової роботи “Екосвіт”;

14. Сасин Оксана Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Тячівської районної ради Закарпатської області

Видавнича продукція — брошура “Традиції святкування Великодня”.

Тематичний  розділ  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти”:

15.  Декет  Ольга Дмитрівна,  керівник гуртків Тячівського районного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Тячівської  районної  ради
Закарпатської області

Видавнича продукція  — брошура  “Формування  екологічної  освіти  на  основі
ігрових форм”;

16.  Гаврилюк  Антоніна  Іванівна,  директор  КЗ  “Дитячий  екологічний  центр”
Кам’янської міської ради Дніпропетровської області

Видавнича продукція — методична розробка “Наукові дослідження в природі:
зима (1 і 2 частини);

17.  Авторський колектив:  Педан Юрій Федорович,  директор КЗО “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
обласної  ради,  Чегорка  Петро  Тимофійович,  голова  еколого-туристичного
об’єднання “Орлан” Дніпропетровської області

Видавнича продукція — плакат “Альтернативні джерела енергії”.



Додаток 3
до наказу НЕНЦ

№ 29 від 05.03.2020 р.

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України
ІІІ ступеня 

Тематичний розділ “Модернізація змісту позашкільної освіти”:

1.  Авторський  колектив:  Марощук  Наталя  Володимирівна,  Узун  Анна
Василівна,  Ходачок  Олена  Володимирівна,  Жидких  Марина  Петрівна,
Колбасова  Світлана  Олександрівна,  Литвин  Ірина  Петрівна,  Шульгіна
Валентина Олександрівна, керівники гуртків Районного позашкільного закладу
“Донський еколого-натуралістичний центр” Донецької області

Видавнича  продукція  —  збірка  навчальних  програм  з  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму;

2. Вуглицька Альона Анатоліївна, завідувач відділу декоративного квітництва та
ужитково-прикладного мистецтва, керівник гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів

Видавнича продукція — збірка розробок занять гуртка “Квіти навколо нас”;

3.  Брижак  Людмила  Михайлівна,  завідувач  відділу  біології  та  методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді

Видавнича  продукція  —  методичний  посібник  “Використання  музейної
педагогіки в освітньому процесі закладу позашкільної освіти”.

Тематичний  розділ  “Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу”:

4.  Авторський  колектив:  Трегубова  Людмила  Анатоліївна,  директор  КЗ
“Чернігівська обласна станція юних натуралістів”, Радченко Олена Михайлівна,
Кидиба  Руслана  Григорівна,  заступники  директора  КЗ  “Чернігівська  обласна
станція  юних  натуралістів”,  Велігорська  Світлана  Віталіївна,  Кузьменко
Вікторія  Дмитрівна,  Леус  Юрій  Віталійович,  завідувачі  відділів  КЗ
“Чернігівська обласна станція юних натуралістів”, Бицько Тетяна Миколаївна,
Воробей Ольга Федорівна, Корень Тетяна Іванівна, методисти КЗ “Чернігівська
обласна станція юних натуралістів”



Видавнича  продукція  —  буклет  “КЗ  “Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів”;

5.  Котик  Мирослава  Євгенівна,  завідувач  відділу  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру

Видавнича  продукція  —  буклет  “Дідух  —  сакральний  символ  українського
Різдва”;

6.  Кузьміна  Світлана  Борисівна,  вчитель  географії,  директор  школи
Стрюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївського району Одеської області

Видавнича  продукція  —  буклет  “Краєзнавча  мандрівка  “Зеленою  долиною
мальовничого Тилігулу”.

Тематичний  розділ  “Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів”:

7.  Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  КПНЗ  “Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної
ради”  Дніпропетровської  області,  Аулова  Олена  Андріївна,  культорганізатор
КПНЗ  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Дніпровської районної ради” Дніпропетровської області

Видавнича продукція — вісник натураліста “Легенди міста”;

8. Москаленко Наталія Олександрівна, керівник гуртка Світловодської станції
юних натуралістів Кіровоградської області

Видавнича  продукція  —  досвід  роботи  “Формування  здоров’язбережних
компетенцій  вихованців  для  їх  особистого успіху та  творчого потенціалу  на
заняттях гуртка еколого-натуралістичного напряму”;

9.  Сворінь  Надія  Володимирівна,  заступник  директора  з  виховної  роботи
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді

Видавнича продукція — збірник “З Україною в серці”;

10.  Чайка  Тетяна  Василівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

Видавнича продукція — інформаційно-методичний вісник “Система роботи з
обдарованою учнівською молоддю”;

11.  Лещенко  Інна  Вікторівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

Видавнича продукція — методичний посібник “Формування та удосконалення
технологічної  компетентності  керівників  гуртків  позашкільного  навчального
закладу”.



Тематичний  розділ  “Позашкільний  навчальний  заклад  і  регіон:  енергія
інноваційної взаємодії”:

12. Авторський колектив: Кидиба Руслана Григорівна, заступник директора КЗ
“Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів”,  Велігорська  Світлана
Віталіївна, Кузьменко Вікторія Дмитрівна, Леус Юрій Віталійович, завідувачі
відділів КЗ “Чернігівська обласна станція юних натуралістів”,  Бицько Тетяна
Миколаївна,  Корень  Тетяна  Іванівна,  методисти  КЗ  “Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів”

Видавнича продукція — “Робочий зошит до проведення практичних занять для
учасників літньої навчальної практики з предметів природничого циклу”;

13.  Авторський  колектив:  Бобчук  Віра  Тимофіївна,  директор  ЗПО  “Станція
юних  натуралістів  м.Ковеля”  Волинської  області,  Майсак  Наталія  Сергіївна,
методист  ЗПО  “Станція  юних  натуралістів  м.Ковеля”  Волинської  області,
Нікітюк  Ірина  Петрівна,  керівник  гуртків  ЗПО  “Станція  юних  натуралістів
м.Ковеля” Волинської області

Видавнича  продукція  —  методичний  збірник  “Через  гру  для  малечі  про
серйозні речі: Червона книга Волині”;

14.  Авторський  колектив:  Брижак  Людмила  Михайлівна,  завідувач  відділу
біології  та  методичної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру,  Бенедіс  Вікторія  Георгіївна,  керівник  гуртка  філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру

Видавнича продукція — інформаційно-методичний вісник “Тематичні тижні у
закладі позашкільної освіти”.

Тематичний розділ “Науково-популярні видання для дітей та юнацтва”:

15.  Авторський  колектив:  Інденко Тетяна  Вікторівна,  заступник  директора  з
навчально-виховної  роботи  Запорізького  обласного  центру  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Авраменко  Наталія  Вікторівна,
методист  Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді,  Дубова  Олена  Віленівна,  Приступа  Ірина  Володимирівна,
Яковлева-Носарь  Світлана  Олегівна,  кандидати  біологічних  наук,  доценти
кафедри садово-паркового господарства та генетики Запорізького національного
університету

Видавнича продукція — “Робочий зошит польових досліджень”;

16.  Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  КПНЗ  “Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної
ради”,  Аулова  Олена  Андріївна,  культорганізатор  КПНЗ  “Центр  еколого-



натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради”,
Тороп Тамара Василівна, завідуюча еколого-біологічним відділом КПНЗ “Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної
ради”, Книш Марина Володимирівна, Хавтура Тамара Іллівна, методисти КПНЗ
“Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської
районної ради” Дніпропетровської області

Видавнича  продукція  — комплект  дитячих  розмальовок  “Символи  України”,
“Загадки про фрукти та ягоди”, “Загадки про овочі”.

Тематичний  розділ  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти”:

17.  Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  КПНЗ  “Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної
ради”,  Демянова  Оксана  Вікторівна,  завіуюча  оргмасовим  відділом  КПНЗ
“Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської
районної ради” Дніпропетровської області

Видавнича продукція — методична розробка “Пряний сад на підвіконні”;

18.  Мошкіна  Тетяна  Федорівна,  методист  з  інформаційно-методичної  роботи
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Тячівської районної ради Закарпатської області

Видавнича продукція — брошура “Червона книга рослин Закарпаття”;

19.  Артем  Олександра  Василівна,  завідувач  методичного  відділу,  керівник
еколого-натуралістичних гуртків Монастирського будинку дитячої та юнацької
творчості Тернопільської області

Видавнича  продукція  —  методична  розробка  “Вирощування  авокадо  в
домашніх умовах”.


